
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Disfungsi Ereksi (DE) 

2.1.1 Definisi Disfungsi Ereksi (DE) 

Disfungsi ereksi adalah ketidakmampuan untuk mencapai atau 

mempertahankan ereksi yang cukup untuk memuaskan kinerja seksual. Dua aspek 

utama ereksi adalah ereksi reflex dan ereksi psikogenik. Ereksi refleks dicapai 

dengan menyentuh penis secara langsung dan berada dibawah kendali saraf 

perifer dan tulang belakang (S2-4 dan Th12-L2).
12

 Ereksi psikogenik dicapai 

dengan rangsangan erotis atau emosional, dan menggunakan sistem limbic otak. 

Tingkatan keparahan disfungsi ereksi digambarkan dengan derajatnya ereksinya, 

entah itu normal, ringan, sedang ataupun berat, berdasarkan kuesioner 

International Index of Erectile Function (IIEF-5).
13 

Dahulu, disfungsi ereksi dianggap menjadi gangguan psikogenik murni. 

Seiring berjalannya waktu dan penelitian yang dilakukan, didapatkan data bahwa 

lebih dari 80% kasus memiliki etiologi organik. Penyebab disfungsi ereksi 

organik dapat dibagi menjadi non-endokrin dan endokrin. Etiologi non-endokrin 

meliputi vaskularisasi,  neurogenik (fungsi syaraf), dan iatrogenik (berkaitan 

dengan pengobatan medis atau bedah). Vaskularisasi (yang memberikan suplai ke 

genital) adalah etiologi yang paling umum dan dapat melibatkan gangguan aliran 

inflow dan outflow dari vena (veno-occlusi corporeal). Etiologi endokrin 



berkaitan dengan kadar testosterone yang berkurang. Disfungsi ereksi organik 

seringkali melibatkan komplikasi psikologis; artinya hubungan interpersonal, 

mood dan kualitas hidup menimbulkan efek pada fungsi ereksi.
14 

2.1.1.1 Etiologi  

 Disfungsi ereksi seringkali disebabkan oleh beberapa faktor 

(multifaktorial). Etiologi disfungsi ereksi (DE) ini disingkat sebagai 

IMPOTEN.
15

 

Tabel 2. Etiologi
15 

Inflamasi Prostatitis 

Mekanis Penyakit Peyronie 

Psikogenik Ansietas, depresi, konflik rumah 

tangga, perasaan bersalah dan norma 

agama 

Oklusif vaskuler -Arteriogenik: hipertensif, rokok, 

hyperlipidemia, diabetes mellitus. 

-Venogenik: kegagalan mekanisme 

veno-oklusif (karena kegagalan anatomi 

dan degenerative) 

Trauma  Fraktur pelvis, cedera korda spinalis, 

trauma penis 



Ekstra faktor Iatrogenik: pembedahan pada daerah 

pelvis, prostatektomi  

Lain-lain: usia lanjut, gagal ginjal 

kronik, sirosis hepar, priapismus. 

Neurogenik Kelainan pada otak: tumor, cedera otak, 

epilepsi, Parkinson  

Kelainan pada medulla spinalis: tumor, 

cedera. 

Kelainan pada saraf perifer: Diabetes 

mellitus dan defisiensi vitamin. 

2.1.2 Anatomi Penis   

Penis terbentuk dari tiga struktur silindris: sepasang corpora kavernosa dan 

satu korpus spongiosa (tempat jalannya urethra), yang terselimuti oleh jaringan 

subkutan dan kulit.
16 

2.1.2.1 Tunika Albuginea  

Tunika Albuginea memiliki fleksibilitas, rigiditas dan kekuatan jaringan ke 

penis.Tunica tersebut yang menyelimuti corpora cavernosa memiliki struktur 

bilayer dengan multiple sublayer. Inner layer berisi jaringan cavernosa dan 

terbentang secara sirkuler. Salah satu yang membentang di bagian inner layer dari 

tunica ini adalah pilar intracavernosa yang berfungsi sebagai penyangga septum 



dan sebagai jaringan pendukung terhadap jaringan erektil. Outer layer terbentang 

secara longitudinal, dari glans penis ke proximal crura. Disisipkan di ramus pubik 

inferior, tetapi outer layer ini tidak di temukan di posisi antara arah jam 5 sampai 

7. Berdasar kontras, corpus spongiosum memiliki outer layer yang lebih tipis, 

yang menyebabkan tekanan yang lebih rendah pada saat ereksi .
17 

 

Gambar 1. Tunica Albuginea 

Sumber : Campbell-walsh Urologi
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Banyak vena yang berada diantara inner dan outer layer dan cenderung 

memiliki jalur yang pendek. Tetapi, arteri cavernosa dan cabang cabang dari arteri 

dorsalis penis yang memberikan suplai tambahan  ke korpus kavernosa, memiliki 

rute yang direct dan di kelilingi oleh jaringan lunak periarterial, dimana berfungsi 

untuk melindungi arteri dari oklusi (hambatan) dari tunika albuginea ketika ereksi. 

Outer layer dari tunika tersebut memiliki peran lebih dalam mengkompresi vena 

vena sekitar ketika ereksi.
17

 



Jaringan eksternal pendukung penis terdiri dari 2 ligamentum;  yaitu 

ligamentum fundiformis dan ligamentum suspensorium. Ligamentum fundiformis 

terbentang dari fascia colle dan tidak berhubungan dengan tunika albuginea 

korpora cavernosa. Ligamentum suspensorium terbentang dari fascia buck dan 

terdiri dari 2 bagian lateral dan 1 bagian medial, dan membatasi vena dorsalis 

penis. Fungsi utamanya adalah menempelkan tunika albuginea korpora cavernosa 

ke pubis.
19

 

2.1.2.2 Korpora cavernosa, Korpus spongiosum, dan Glans penis 

Korpora cavernosa penis terdiri dari 2 spons; yaitu silinder yang diselimuti 

tunika albuginea dan dipisahkan oleh septum. Septum antara 2 korpus tersebut 

bersifat inkomplit di manusia, tetapi ada yang bersifat komplit di beberapa spesies 

anjing. Korpora kavernosa didukung oleh kerangka berserat yang mencakup 

tunica albuginea, septum, pilar intracavernosa, kerangka fibrosa intracavernosa 

dan selubung fibrosa periarterial dan perineural. Setiap korpus kavernosum terisi 

konglomerasi dari sinusoid, dimana lebih besar di daerah sentral dan lebih kecil di 

perifer. Struktur korpus spongiosum mirip dengan korpora kavernosa, kecuali 

ukuran sinusoid lebih besar, tunika lebih tipis di korpora spongiosum hanya 

dengan lapisan melingkar.
20

 (Gambar 1) 

 

 

 



Tabel 3. Komponen penis dan fungsi saat ereksi  

Korpora kavernosa Mendukung korpus spongiosum dan glans 

Tunika albuginea -Terisi dan melindungi jaringan erectile 

-Memberikan rigiditas pada korpora 

kavernosa 

-Berpartisipasi pada mekanisme veno-

occlusive 

Otot polos Meregulasi inflow dan outflow pada 

sinusoid 

Muskulus Ischiocavernosus -Mempompa darah untuk mengeraskan 

ereksi  

-Memberikan rigiditas tambahan saat 

ereksi (supportive) 

Muskulus Bulbocavernosus Membantu ejeksi sperma saat ejakulasi 

Korpus Spongiosum  Memberikan tekanan dan 

mengkonstriksikan lumen uretra untuk 

membantu ejeksi sperma 

Glans penis -Bekerja sebagai bantalan saat kopulasi 

-Memberikan input sensoris untuk 

membantu proses ereksi   

 

 

 

 



2.1.2.3 Arteri  

Area genital mendapatkan suplai darah dari arteri pudenda interna, cabang 

dari arteri iliaka internal (gambar 2). Dalam banyak kasus, ditemukan arteri 

aksesorius yang memberikan suplai darah ke penis. Timbul dari iliaka eksternal, 

obturator dan arteri vesikalis.
21

 Dalam sebuah penelitian terhadap 20 cadaver 

melaporkan tiga pola suplai arteri penis: 

- Tipe 1 yang timbul secara ekslusif dari arteri pudendal internal (3/20) 

- Tipe 2 yang timbul dari arteri aksesorius dan pudendal interna (14/20) 

- Tipe 3 yang timbul secara ekslusif dari arteri pudendal aksesori (3/20) 

Biasanya arteri pudendal aksesori ini muncul dari arteri obturator.
22

 

Arteri pudenda interna ini memiliki 3 cabang, arteri dorsalis penis, arteri 

bulbourethral dan arteri cavernosus. Arteri dorsalis penis bertanggung jawab 

untuk mengisi dan memberikan suplai darah pada glans penis saat ereksi. Arteri 

bulbourethral memasok darah pada bulbus dan korpus spongiosum, sedangkan 

arteri kavernosa memberikan suplai ke korpus kavernosa. Sepanjang 

perjalanannya, arteri tersebut banyak bercabang menjadi arteri helisin, yang 

memasok darah ke trabekuler dan sinusoid.
22 

 

 

 



2.1.2.4 Vena 

Drainase vena dari tiga korpora ini berasal dari vena kecil yang mengarah 

pada sinusoid perifer tepat dibawah tunika albuginea. Vena vena ini berjalan antar 

tunika dan sinusoid perifer untuk membentuk vena plexus subtunica sebelum 

keluar sebagai vena emisaria. Beberapa pembuluh darah yang letaknya superfisial 

berjalan secara subkutan dan bersatu di pangkal penis untuk membentuk vena 

dorsalis superfisialis yang kemudian menjadi vena saphena. Di luar tunika 

albuginea, drainase venanya adalah sebagai berikut:
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Gambar 2. Vaskularisasi Penis 

Sumber : Cambell-walsh Urologi
24 



2.1.4 Fisiologi Ereksi
 

Penis mendapat aliran darah dari arteri pudenda interna. Selanjutnya arteri 

ini bercabang menjadi arteri kavernosa atau arteri sentralis, arteri dorsalis penis 

dan arteri bulbo-uretralis. Arteri sentralis memasuki rongga kavernosa kemudian 

bercabang cabang menjadi arteriole helisin, yang kemudian arteriole ini akan 

mengisikan darah ke dalam sinusoid.
25

 

Darah vena dari rongga sinusoid dialirkan melalui anyaman/pleksus yang 

terletak di bawah tunika albuginea. Anyaman/pleksus ini bergabung membentuk 

venule emisaria dan kemudian menembus tunika albuginea untuk mengalirkan 

darah ke vena dorsalis penis.
25,26 

Rangsangan seksual menimbulkan peningkatan aktivitas saraf parasimpatis 

yang mengakibatkan terjadinya dilatasi arteriole dan kontriksi venule sehingga 

inflow (aliran darah yang menuju ke korpora) meningkat sedangkan outflow 

(aliran darah yang meninggalkan korpora) akan menurun. Hal ini menyebabkan 

peningkatan volume darah dan tekanan pada korpora meningkat sehingga penis 

menjadi ereksi.
26 

Persarafan penis terdiri atas sistem saraf otonomik (simpatis dan 

parasimpatis) dan somatis (sensorik dan motorik) yang berpusat di nucleus 

intermediolateralis medulla spinalis pada segmen S2-4 dan Th12-L2.
25,26 

Fase ereksi dimulai dari rangsangan yang berasal dari genitalia eksterna 

berupa rangsangan raba (taktil) atau rangsangan yang berasal dari otak berupa 



fantasi, rangsang pendengaran atau penglihatan. Rangsangan tersebut 

menyebabkan terlepasnya neurotransmitter dan mengakibatkan terjadinya dilatasi 

arteri kavernosus/arteri helisin, relaksasi otot kavernosus, dan konstriksi venule 

emisaria. Keadaan ini menyebabkan banyak darah yang mengisi rongga sinusoid 

dan menyebabkan ketegangan penis. (Gambar 3B)
 
.Demikian pula sebaliknya 

pada fase flaksid terjadi kontriksi arteriole, kontraksi otot kavernosus, dan dilatasi 

venule untuk mengalirkan darah ke vena-vena penis sehingga rongga sinusoid 

berkurang volumenya. (Gambar 3A)
26,27

 

                      

 

                            Gambar 3. A. Fase Flaksid, B Fase Ereksi 

Sumber : Basuki
28 

Saat ini diketahui bahwa sebagai neuroefektor yang paling utama di dalam 

korpus kavernosum pada proses ereksi adalah non adrenergik non kolinergik atau 

NANC. Rangsangan seksual yang diteruskan oleh neuroefektor NANC 



menyebabkan terlepasnya nitrit oksida (NO), yang selanjutnya akan 

mempengaruhi enzim guanilat siklase untuk merubah guanil tri fosfat (GTP) 

menjadi siklik guanil mono fosfat (cGMP). Substansi terakhir ini menurunkan 

jumlah kadar kalsium di dalam sel otot polos yang menyebabkan relaksasi otot 

polos kavernosum sehingga terjadi ereksi penis.
29,30

 

Sebaliknya pada fase flaksid, terjadi pemecahan cGMP oleh enzim 

fosfodiesterase 5 (PDE-5) menjadi guanil mono fosfat (gambar 16-2). Cara 

bekerja salah satu obat disfungsi ereksi, sildenafil sitrat adalah sebagai inhibitor 

enzim PDE-5 sehingga kadar cGMP tetap dipertahankan.
29,30 

 

 

   

 

 

 

 

Gambar 4 . Biokimia ereksi 

Sumber : Basuki
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2.1.5 Diagnosis 

Dalam mendiagnosis disfungsi ereksi, selain menggali riwayat penyakit 

dahulu maupun riwayat sosial dari pasien, pemeriksa juga harus melakukan 

beberapa pemeriksaan terhadap pasien. Hal ini bertujuan selain untuk memastikan 

diagnosis pasien, tetapi juga dapat memastikan tingkat keparahan dari disfungsi 

ereksi yang dialami pasien dan jenis terapi yang akan diberikan kepada pasien.
32

 

Evaluasi terhadap pasien yang mengeluh disfungsi ereksi meliputi evaluasi 

riwayat seksual, evaluasi medik, dan evaluasi psikologik. Tujuan evaluasi ini 

adalah menentukan apakah pasien memang menderita disfungsi ereksi atau 

disfungsi seksual yang lain (penurunan libido, ejakulasi dini, ejakulasi retrograde, 

tidak menikmati orgasmus (anorgasmus), dll.
33 

Untuk membantu mengidentifikasi kemungkinan adanya disfungsi ereksi 

beberapa ahli telah merancang suatu indeks fungsi ereksi, dan diantaranya adalah 

Indeks International untuk Fungsi Ereksi ke-5 atau International Index of Erectile 

Function -5 (IIEF-5). Indeks ini terdiri atas 15 butir pertanyaan, dan di 

sempurnakan menjadi 5 pertanyaan. Tiap tiap pertanyaan diberi nilai 0 sampai 5. 

Lalu kita jumlahkan total skor, dan di interpretasikan sesuai dengan tabel skor. 

Wawancara atau anamnesis yang cermat dapat membedakan antara 

penyebab psikogenik dan organik. Disfungsi ereksi yang disebabkan oleh faktor 

psikogen biasanya menunjukkan ciri ciri sebagai berikut
33

:  



1) Timbulnya mendadak dan didahului oleh peristiwa tertentu, misalnya 

sehabis cerai/ditinggal istri atau pasangannya, keluar dari pekerjaan, atau 

oleh tekanan kejiwaan. 

2) Situasional yaitu disfungsi timbul bila hendak melakukan aktivitas 

seksual dengan wanita tertentu, tetapi ereksi timbul kembali jika hendak 

berhubungan dengan wanita lain. Tidak jarang pasien masih dapat 

merasakan ereksi yang maksimal dengan masturbasi, atau 

membayangkan/menonton film porno, tetapi penis kembali lemas pada 

saat akan melakukan senggama. 

3) Ereksi nocturnal atau ereksi yang timbul pada saat bangun pagi masih 

cukup kuat, tetapi pada siang hari, ereksi menurun atau bahkan tidak bisa 

ereksi sama sekali. 

Penyebab psikogen ini ada hubungannya dengan ansietas, ketakutan, 

perasaan bersalah, tekanan, atau norma-norma agama. Disfungsi ereksi yang 

disebabkan oleh kelainan organik timbulnya gradual (perlahan). 

Untuk mencari adanya faktor neurologi yang menjadi penyebab disfungsi 

ereksi ditanyakan apakah menderita kencing manis, peminum alkohol, atau 

pernah mengalami cedera tulang belakang. Adanya gangguan buang air besar atau 

buang air kecil mungkin disebabkan oleh karena kelainan saraf. Pemeriksaan 

neurologi meliputi pemeriksaan sensitifitas pada region genitalia dan perineum, 

dan reflex bulbo-kavernosus. 



Pada pasien yang menderita kelainan hormonal, lebih banyak mengeluh 

terjadinya penurunan libido daripada mengeluh penurunan ketegangan penis. Pada 

disfungsi ereksi yang disebabkan oleh faktor hormonal dilakukan evaluasi 

terhadap sumbu hipotalamus-hipofisis-gonad. Diperhatikan apakah ada atrofi 

testis, mikropenis, pertumbuhan rambut di badan yang kurang, atau ginekomasti.
34

 

Untuk mencari kemungkinan penyebab arterial ditanyakan tentang riwayat 

pernah menderita kelainan vaskuler antara lain kludikasio intermitten atau pernah 

menjalani operasi bypass koroner. Operasi radikal prostatektomi, reseksi 

abdomino-perineal atau cedera tulang pelvis dapat merusak pembuluh darah yang 

memberikan vaskularisasi ke penis, sehingga terjadi disfungsi ereksi. Pada 

pemeriksaan fisik diperhatikan denyut nadi pada arteri karotis, arteri brachialis, 

arteri femoralis dan arteri dorsalis penis.
35 

2.2 Trauma Perineal 

2.2.1 Definisi 

Cidera perineum adalah trauma pada perineum, bagian tubuh antara anus 

dan alat kelamin pria (organ seksual). Pada pria, perineum adalah daerah antara 

anus dan skrotum. Cidera pada perineum bias terjadi secara tiba tiba, seperti 

dalam kecelakaan, atau secara bertahap akibat aktivitas yang terus menerus 

memberi tekanan pada perineum. Kerusakan mendadak pada perineum disebut 

cedera akut, sementara kerusakan bertahap disebut cedera kronik. 



 

Gambar 5. Anatomi Perineum
36 

Perineum memegang peranan penting, karena mengandung pembuluh darah 

dan saraf yang memasok suplai darah dan sinyal syaraf pada alat kelamin dan 

kandung kemih. Apabila terjadi kompresi berulang pada perineum ini (Trauma 

perineal berulang) dimana terjadi kerusakan pada pembuluh darah, nervus 

perineum dan otot otot di sekitar perineum, akan terjadi beberapa komplikasi 

seperti permasalahan kandung kemih dan permasalahan seksual.
37 

Nervus perineum membawa sinyal dari kandung kemih ke sumsum tulang 

belakang dan otak, memberi tahu otak saat kandung kemihnya penuh dalam 

bentuk impuls. Sinyal yang sama membawa sinyal dari otak ke otot kandung 

kemih dan dasar penggul, menyebabkan kontraksi untuk menahan atau relaksasi 

untuk melepaskan urin. Cedera pada saraf tersebut bisa menghalangi atau 

mengganggu sinyal yang diberikan, meyebabkan kandung kemih berkontraksi 



pada waktu yang salah atau malah tidak berkontraksi sama sekali, yang 

menyebabkan masalah kontrol pada kandung kemih. 

Saraf perineum juga membawa sinyal antara genital dan otak. Cedera pada 

saraf tersebut bisa menyebabkan permasalahan seksual. Sinyal dari otak 

menyebabkan otot polos pada penis mengalami relaksasi, menyebabkan aliran 

darah masuk ke sinusoid korpus cavernosa penis. Pada kasus kompresi atau 

Trauma perineal ini, akan terjadi kerusakan pembuluh darah yang bisa 

menyebabkan disfungsi ereksi. Ketidakmampuan untuk mencapai atau 

mempertahankan ereksi yang cukup kuat untuk melakukan hubungan seksual. 

Bagian internal penis yang berjalan bersama perineum terdapat bangunan uretra, 

dimana trauma perineal ini dapat melukai uretra yang menyebabkan striktura.
38 

2.2.2 Etiologi Trauma Perineal 

2.2.2.1 Trauma Perineal Akut 

Penyebab paling umum dari cedera perineum akut pada pria adalah: 

1) Operasi Perineum 

Cedera perineum akut dapat terjadi akibat prosedur pembedahan yang 

memerlukan sayatan pada perineum, seperti Prostatektomi  

 

 



2) Straddle Injury 

Cedera akibat terjatuh ke pipa, batang logam atau rel kayu, dimana kaki 

penderita berada di kedua sisi objek dan perineum mengalami tekanan dan 

benturan secara langsung. Cedera ini termasuk kecelakaan sepeda motor dan 

sepeda, cedera saat menunggang kuda, jatuh pada peralatan taman bermain 

seperti ayunan atau jungkat jungkit.
39 

3) Pelecehan Seksual 

Kontak seksual yang di paksa, tidak pantas dan dengan kekerasan dapat 

menyebabkan cedera perineum. Ketika petugas kesehatan mengevaluasi 

luka di daerah genital, harus di pertimbangkan kemungkinan pelecehan 

seksual, walaupun keluarganya mengelak kejadian tersebut. 

4) Impalement 

Cedera yang dapat mengakibatkan perlukaan pada perineum. Impalement 

ini terjadi akibat terjatuh seperti dari pohon atau gagang besi, hingga sesuatu 

yang tajam. Jika perlukaan menembus kulit dan otot di sekitar perineum, di 

perlukan perhatian medis segera untuk meminimalkan kehilangan darah dan 

memperbaiki cedera. 

 

 



2.2.2.2 Trauma Perineal Kronik 

Cedera perineum kronis paling sering diakibatkan oleh latihan kerja atau 

olah raga seperti bersepeda, motor, atau menunggang kuda, atau juga kondisi 

jangka panjang seperti sembelit kronis. 

1) Bersepeda 

Duduk di kursi sepeda yang berbentuk pelana sempit yang memiliki nose 

yang meruncing di bagian depan, memberikan tekanan ke perineum lebih 

besar dari pada duduk di kursi biasa. Ketika duduk di kursi biasa, muskulus 

gluteus maximus meredam tekanan yang ada, dikarenakan tekanan yang ada 

berada di bagian lebih posterior dari pada di kursi sepeda. Pada saat 

menduduki kursi sepeda, terjadi penekanan pada perineum secara langsung, 

dan menekan pembuluh darah dan nervus perineum yang akan memberikan 

kerusakan vascular dan terjadi kerusakan saraf dari waktu ke waktu, berlaku 

mekanisme “Damage Over Time” pada kasus trauma perineal berulang pada 

pesepeda ini.
40 



 

Gambar 6. Ergonomi Sepeda
41 

 

Mengendarai sepeda dalam jangka pendek mungkin tidak menimbulkan 

risiko. Namun, pada pria yang mengendarai sepeda beberapa jam dalam 

seminggu, seperti atlet sepeda, kurir sepeda dan petugas patroli sepeda, 

memiliki resiko pengembangan disfungsi ereksi yang tinggi. Disfungsi yang 

terjadi ini, akibat tekanan berulang pada perineum dan menghasilkan 

penumpukan plak di pembuluh darah sehingga menyebabkan oklusi 

pembuluh darah.Selain itu, handlebar-height yang dipilih juga menentukan 

seberapa besar tekanan pada perineum. Menurut studi yang ada, pemilihan 

handlebar-height lebih rendah dari saddle, memberikan tekanan lebih besar 

daripada handlebar yang lebih rendah daripada saddle.
40,42 



2) Konstipasi (sembelit) 

Konstipasi didefinisikan sebagai keadaan buang air besar kurang dari 3x per 

minggu. Orang dengan sembelit, memiliki feses yang keras dan kering 

dimana sulit untuk di lewati dan menimbulkan kontraksi yang berlebih. 

Kontraksi yang berulang ini dapat menciptakan tekanan internal yang besar, 

dimana akan meremas perineum dan dapat merusak pembuluh darah dan 

saraf perineum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Gambar 7. Kerangka teori 

 

2.4 Kerangka Konsep 

 

 

                   Gambar 8. Kerangka konsep 
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2.5 Hipotesis 

Terdapat hubungan kejadian trauma perineal berulang dengan derajat 

disfungsi ereksi. 

 


